
Kandiderar till: 
Nationsnämndsledamot VT17-HT18 

    
 
Namn:  
Linnea Alm     
 
Födelsedatum:   
1993-05-11    
 
Inskrivningsår på Snerikes:  
Våren 2012 
 
Studiemeriter: 
Sjuksköterskeprogrammet - pågående 

Fysiologi: kost och hälsa 5hp  

Samhällskunskap AB: Statskunskap 15hp  

 

Nationsmeriter: 

Torsdagsvärd HT12  

Helgfikavärd VT13  

Programvärd VT13  

Barvärd HT13  

T-träffsvärd VT14  

Valutskottsledamot HT12-VT14, VT16-

pågående 

Recentiorsförman HT14  

Evenemangsassistent HT14  

Marskalk VT15  

Hovmästare HT15 (heltid) 

Klubbmästare VT16 

Sittande bibliotekarie HT16-VT17 

Tjänster: 

Städbolag VT14-HT14, HT16  

Kuratorsassistent VT15  

Valborgsgeneral VT15  

Brygganvärd sommaren 2016 (heltid)

 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
 
Jag kan bidra till nationsnämnden med mina många erfarenheter som ämbetsman. Efter fyra år 
som aktiv ämbetsman har jag fått en god inblick i nationens verksamhet som som jag anser är en 
fördel när man är ledamot. 
Som många nämndledamöter innan vill jag arbeta för att göra nämnden och dess arbete mer 
synligt för nationens medlemmar. Det är viktigt att man som medlem kan ta dela av vad ens 
nation arbetar med. En idé skulle kunna vara att lägga upp kortare referat från mötena på 
nationens hemsida där medlemmarna kan läsa vad nämnden arbetar med just nu. Även kanske ge 
medlemmarna fler forum att kunna påverka nämndens arbete.  
 
Det skulle vara en stor ära att sitta i nationsnämnden och jag skulle göra mitt yttersta om jag fick 
ert förtroende! 



Running for: 
Member of the nation’s board 
 
 
Name:     
Linnea Alm  
 
Date of birth:     
1993-05-11 
 
 
Member of Snerikes since: 
Spring 2012 
 
 
Studie experience: 
Nursing programme (ongoing) 
Physiology and Health 5c 
Social and Politic Studies AB: Political Sciences 15c 

 
 
 
Nation experience: 
 
Thursday host HT12  
Helgfika host VT13  

Program host VT13  

Bar host HT13  

T-träffsvärd VT14  
Member of the election committee HT12-
VT14, VT16-ongoing 
Recentiorsförman HT14  

Event assistant HT14  
Marshal VT15  
Head waitress HT15 (full-time) 
Clubmaster VT16 
Librarian HT16-VT17 
Städbolag VT14-HT14, HT16  
Curator assistant VT15  
Valborg manager VT15  
Bryggan host summer 2016 (full-time)  

 
 
 
 
Something I would like to achieve with my office if elected: 
 
I will be able to contribute to the board with my long experience at the nation. Four year as an 
active member have given me good insight in where the nation is at now and that will help me in 
being a helpful part of the board. 
I think that it’s important to make the board more visible to our members so that’s one of the 
things I want to work with. I also want to make it easier for our member to influence the board 
in what they are going to work with next. 
 
It would be a great honor to be a member of our nation’s board and I will do my very best if I 
get your vote! 

 

 
 


